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 مقدمة:

ُٝت بلى  ل و الٝاسة ؤلاٍ٘ش حّىد حزوس الّالٜاث بحن البراٍص

لُحن ِهذ ججاسة الّبُذ، ٘يعبت مّخبرة مً الع٣ان البرا ٍص

ُٝا الٕشبُت. ً مً دو٥ بٍ٘ش وبّذ اظخٝال٥ هزه  مىدذٍس

لُت ِلى ذ الُٝاداث البراٍص جىظُْ ٜىىاث  ألاخحرة، خـش

ُٚ الّامل الثٝافي  الاسجباه البُني مً خال٥ جٌى

ذ الشئاظت جىّحها 
ّ
خُت و اللٕت(، خُث جبي )الزا٠شة الخاٍس

ت اإلاؽتر٠ت و ، جدذ  ٢ًّشط مىىٞ الهٍى اإلافحر اإلاؽتٟر

ش اإلافحر، ِذم الخذخل،ؼّ العلم و  اس: خٞ جٍٝش

 
ً
الخّاٌؾ. مْ رل٤، ٘ةّن مجاالث الخّاون ١اهذ مدذودة

لي في حّاوٚ مْ الٝماًا  حّذا، لُىدفش الذِم البراٍص

ُٝت. ، ؼهذث العُاظت 7691ل٢ً مْ خلى٥  (1)ؤلاٍ٘ش

لذ ١ل مً 
ّ
ا، ٘ٝذ ؼ٣ الخّاوهُت البُيُت اهخّاؼا ملحٌى

، والتهذًذاث ألامىُت في مىىٝت 7613ألاصمت الىٙىُت في 

حىىب ألاولس ي، والععي للحفى٥ ِلى م٣اهت ؤ٠بر في 

لُت. وحّخبر   للُٝادة البراٍص
ً
اإلاىٍماث الذولُت سهاهاث ّ٘لُت

مىحت الخفيُْ مً الّىامل اإلادّٙضة للعُاظت 

  الاهٙخاخُت الجذًذة اججاه الٝاسة، وخاـت في ِهذة

ل   Emilioُلُى مذًدش يو بم Arnesto Gieselؤسوعخى ححًز

Médici  خُث صاس وصٍش الخاسحُت آهزاٟ ِٔعبىن ،

                                           
(1)  - José Flavio Sombra Saraiva, “The New Africa 

And Brazil In The Lula Era: The Rebirth Of Brazilian Atlantic 

Policy,” Revista Brasiliera de politica Internacional, Vol. 53, 

Special edition (2010),  p, 175 

 في ظىت  Gisbon Barbosaباسبىظا 
ً
ُٝت حعّت دو٥ بٍ٘ش

ل آلالت  واخذة بهذٗ جإمحن ؤظىاٛ الىٙي وجمٍى

لُت.   (2)الفىاُِت البراٍص

اساث، ؤِلىذ الُٝادة الشظمُت ؤّنها حععى  خال٥ هزه الٍض

ل الخ٢ىىلىحُا، مداس  بت الحمائُت، دِم مبذؤ بلى جدٍى

ش اإلافحر، اإلاعاواة بحن الذو٥، وس٘ن حمُْ ؤهىاُ  جٍٝش

بىاءا ِلى رل٤،  (3)الخمُحز الثٝافي، الاحخماعي، والّشقي.

خدذ ظٙاساث حذًذة في ١ل مً: اإلاىصمبُٞ، الٕابىن، 
ُ
٘

ظحرالُىن، ُٔيُا، الشؤط ألاخمش، ظاوجاومي و بشاوعِب، 

ل جإ ًُذها اإلاىلٞ للحش١اث واللىظىجى، وؤِلىذ البراٍص

الخدشسٍت، لخ٣ىن ؤو٥ دولت حّتٗر باظخٝال٥ ُٔيُا بِعاو 

لُت  79في  مبر  77، واظخٝال٥ ؤهجىال في (4)7611حٍى ه٘ى

7611.(5)  

ىت العُاظت الخّاوهُت الجذًذة، اخخميذ  وبهذٗ ؼِش

لُا خىاب اإلاعاواة الاٜخفادًت  الُٝادة الشظمُت في بشاٍص

                                           
لٝذ ١ان هىاٟ  اوؽٝاٛ واضح بحن ١ل مً وصٍش  -(2)

ش الخاسحُت  Delfim Netoاإلاالُت آهزاٟ دولُٙم   هِخى   ووٍص

ت و جى  باسباسوظا. ظُْ الخّاون ٘األو٥ ٘مل جبني اظتراجُجُت ججاٍس

مْ الذو٥ الىاوٝت باللٕت البرحٕالُت ٘ٝي، والثاوي ١ان ًذِى بلى 

عا لعُاظت  ُٝت. ج٢َش جىظُْ ٘ماء الخّاون بلى باقي الذو٥ الاٍ٘ش

وصاسة الخاسحُت، صاس بشبشوظا ١ل مً ال٣امحرون، ٔاها، ١ىث 

ى، والضائحر، لالواُل اهٍش:  دًٙىاس، الىٔى

Tom Forrest, “Brazil and Africa: Geopolitics, Trade, 

And Technology In The South Atlantic,” African Affairs, vol. 

81, no. 322 (1982), p, 04.  
(3) - Marcus Vinicuis de Freitas, “Brazil and Africa: 

Historic Relations and Future Opportunities,” Policy Brief, 

the German Marchall fund of the United States, 2016. (Last 

access 25 th December, 2017). Available at: 

 http://www.gmfus.org/publications/brazil-and-

africa-historic-relations-and-future-opportunities,  pp, 03, 

04. 
(4)  - De Freitas, op, Cit., p, 08.                                                                                                                      
(5) - Julia Vilas-Boas, “The Engagement of Brazil With 

Africa In The New Century: Convergence Of Moments, 

Global Journal of human social sciences, vol. 13, issue.01 

(2013),  p, 06 

http://www.gmfus.org/publications/brazil-and-africa-historic-relations-and-future-opportunities
http://www.gmfus.org/publications/brazil-and-africa-historic-relations-and-future-opportunities
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ّحهذ اهخٝاداث واظّت للّالم بحن الؽما٥ و الجىىب و و 

٢ُت، وخاـت ُ٘ما  الشؤظمالي و الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ٞ بخىصَْ الىٙىر ِلى اإلاعخىي الذولي، خُث اِخبرث 
ّ
ًخّل

ظُاظت هزه ألاخحرة ِائٝا ؤمام ـّىد الٝىي الجذًذة 

لُت ؤّن  ذث الُٝادة البراٍص
ّ
في العاخت الذولُت. ٠ما ؤ٠

 ِبر البدث جٝلُق الخبُّت للىالًاث اإلا
ّ
خدذة ال ٣ًىن بال

ْ الاجفاالث، واظخٕال٥ الٙشؿ  ًِ ؼش١اء حذد و جىَى

ت في الٝاسة. ل٢ً ججذس ؤلاؼاسة، ؤّن  ت و الخجاٍس الاظدثماٍس

هزه الاظتراجُجُت الجذًذة ال جشجبي بمىىٞ الخبُّت 

الاٜخفادًت ٘ٝي، بل هي راث ـلت وزُٝت باالظخٝىاب 

ّع٢ش الٕشبي، و٠زا الثىائي بحن اإلاّع٢ش الؽشقي واإلا

ـّىد الٝىي الجذًذة، ١الُابان و ؤسوبا الٕشبُت، ٘دالت 

الالًُٝيُت التي ١اهذ جمّحز البِئت الذولُت ٜذ ٘شلذ ِلى 

ل جبّني جىّحها بشأماجُا و ؤ٠ثر  ت في البراٍص ؤلاداسة الّع٢ٍش

 (6)مشوهت للحٙاً ِلى م٣اهتها ؤلاٜلُمُت و الذولُت.

ي مً ِٝذ الثماهِىاث، ل٢ً مْ خلى٥ الىفٚ الثاو

خباساث  ا اِل ؼهذث الّالٜاث البُيُت جٝهٝشا ملحٌى

لي  اٜخفادًت و ظُاظُت، ٘ٝذ واحه اإلاعدثمش البراٍص

ٝي  الّذًذ مً الّشاُٜل، ١اه٢ماػ الاٜخفاد ؤلاٍ٘ش

ؽل بشامج الخصحُذ اله٢ُلي،  بّٙل ظىء الدعُحر ٘و

الٙىاٛس ال٢بحرة في الٝذساث الاظتهال٠ُت بحن الذو٥ 

ُٝت، الخّّذدًت الثٝاُ٘ت و اخخالٗ اللٕاث بحن ؤلا  ٍ٘ش

اث اإلاىخٙمت للخفيُْ،  ُٝت، اإلاعخٍى الح٣ىماث ؤلاٍ٘ش

مدذودًت الٝشوك اإلاّٝذمت مً ؤحل الاظدثماس في الٝاسة، 

                                           
ى٥ خىس ي ظاسوي بلى الح٢م، جىامذ مخاٗو  -(6) ِىذ ـو

لُت خى٥ حعلُذ مىىٝت حىىب ألاولس ي، بعبب  الح٣ىمت البراٍص

ٕان و او٣ّاظ اث خشب الٙى٠الهذ. العُاظت  الهجىمُت إلداسة َس

لهزا ٜشسث خؽذ الخإًُذ ؤلاٜلُمي مً ؤحل بوؽاء مىىٝت للعالم 

، اهٍش:   و مىْ الخذخالث ألاحىبُت، لالواُل

Paulo G Fogundes Visentini and Analucia Danilebiz 

Pereira, “The African Policy of Lula„s Government,” 2007. 

(Last Access on 25th December, 2017). Available at: 

 

https://www.ufrgs.br/nerint/folder/artigos/artigo61.pdf. p, 

03. 

ت الخٝلُذًت ِلى ألاظىاٛ،  وهُمىت الٝىي الاظخّماٍس

ىوي. بلا٘ت بلى هزه  (7)وخاـت في الٙماء الٙشاه٣٘ى

ُُٙت، ؤ٘شص ٘ؽل الىمىرج الّىائٞ البيُ ت و الٌى ٍى

لي اخخالالث ظُاظُت ومجخمُّت ِمُٝت  الخفيُعي البراٍص

داخل البالد، ٘ٝذ ١اهذ جىاحه مشخلت اهخٝا٥ دًمٝشاوي 

ٔحر معخٝشة، ؤصمت مذًىهُت خاسحُت، واهٙجاسا للىلْ 

لي في  (8)اإلاجخمعي. ولهزا العبب، ١ان الحمىس البراٍص

ىاء الاحخماِاث الذوسٍت الٝاسة مدذودا حّذا، باظخث

، 7661إلاىىٝت العالم و الخّاون لجىىب ألاولس ي في 

لي مْ البّثت 7661، و7661 ، ومؽاس٠ت الجِؾ البراٍص

ألاممُت في ِملُت العالم في ؤهجىال. ختى ؤّن مداوالث ١ل 

و مً بّذه  Fernando Colorمً الشئِغ ٘حرهاهذو ١ىلىس 

خٝال٥ هامُبُـا و لذِم اظ Itamar Francoبجاماس ٘شاه٣ى 

العالم في ؤهجىال، ؤو جىٍُم احخماِاث معدؽاسي اللٕت 

ا في معاس الخّاون بحن  البرحٕالُت لم جدذر حُٕحرا حىهٍش

حن، وخال٥ ِهذة ٘حرهاهذو ٤ ١اسدوظى  الى٘ش هجًر

Fernando Henric Cardoso اث تهمِؾ ، حّّمٝذ معخٍى

ُٝت في ألاحىذة الخاسحُت للبالد، بع بب جش٠حز الٝاسة الاٍ٘ش

حىىب، -الشئِغ الجذًذ ِلى الّالٜاث الّمىدًت ؼما٥

بت مىه في ٠عب جإًُذ اإلاجخمْ الذولي و الاهذماج في  ٔس

ٚ مْ مٝخمُاث  ُّ الىٍام الشؤظمالي مً ؤحل الخ٢

  (9)الّىإلات.

ى٥ لىال داظُلٙا بلى العلىت في  ١ان  3113ل٢ً، ـو

الن الشظمي ًِ بِادة مشاحّت للعُاظت الخّاوهُ ت ؤلِا

لت ُٝت، مً خال٥ وشح اظتراجُجُاث حّاوهُت -البراٍص ؤلاٍ٘ش

ضو ٘ماءاث حٕشاُ٘ت و ٜىاُِت ؤ٠بر. ومً  حذًذة، ٔو

ي المىء ِلى ؤهم ممحزاث 
ّ
خال٥ هزا اإلاٝا٥ ظٗى وعل

ى٥  ُٝا مىز ـو لُت الخّاوهُت اججاه بٍ٘ش العُاظت البراٍص

داظُلٙا بلى ًىمىا هزا، مىّضححن ؤهم الخدذًاث، 

 مجاالث الخّاون.الشهاهاث، و 

                                           
(7) -  Saraiva, op. Cit., p, 179.                                                                                                                   
(8)  -Vilas-Boas, op. Cit., p, 06.                                                                                                                                                  
(9) - Ibidem                            

https://www.ufrgs.br/nerint/folder/artigos/artigo61.pdf
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البرازيلي: عهدة لوال -إنعاش التعاون الافريقي -1

في  3113سّجل ـّىد دا ظُلٙا بلى الح٢م في داسيلفا: 

ل هٝىت اوّىاٗ مدىسٍت في العُاظت الخاسحُت  البراٍص

ُٝا. هزا الاوّىاٗ ال ًىٙفل ًِ  لبالده اججاه اٍ٘ش

اإلاداوس الؽاملت لعُاظت الشئِغ الجذًذ مً ؤحل الذْ٘ 

ض م٣اهت بالده في العاخت با لىمى الاٜخفادي وحٍّض

الذولُت، ّ٘ىذ بدالء الشئِغ اإلاىخخب بالخىاب 

ذ  3113ًىاًش  7الا٘خخاحي في 
ّ
لي، ؤ٠ ؤمام ال٣ىوٕشط البراٍص

ض الشوابي  ؤّن الح٣ىمت الجذًذة ظٗى جدشؿ ِلى حٍّض

ل. ُٝت و البراٍص  (10)الّمُٝت بحن ١ل مً الٝاسة الاٍ٘ش

اٜخفادًت ٘ٝي، -ى مٝاسبت اظتراجُجُت٘عُاظخه ال جدبنّ 

خُت، زٝاُ٘ت، ؤخالُٜت، وظُاظُت:  ول٢ً لذيها ؤبّادا جاٍس

مً حهت، اظخز٠ش داظُلٙا بؽ٣ل دوسي جل٤ الشوابي 

حن باظخمشاس،  ت الّمُٝت بحن الى٘ش خُت و اللٍٕى الخاٍس

ىد التي ّٜذمها  اء بالِى ومً حهت ؤخشي، خاو٥ ال٘ى

ٝي اإلاخىاحذ في  ل، ظىاء ِبر بدساج للؽخاث الاٍ٘ش البراٍص

الخاث الذاخلُت لفالح العىد روو  ت مً ؤلـا مجمِى

ض البرامج الخمامىُت  ُٝت ؤو مً خال٥ حٍّض ى٥ ؤلاٍ٘ش ألـا

ُٝت.   (11)اججاه الٝاسة ؤلاٍ٘ش

اسة  31خال٥ ِهذحي داظُلٙا، ُسّجلذ ما ًٝاسب  ٍص

اسة مً وٗش سئِغ الىصساء ظُلعى  91سئاظُت و  ٍص

ُٝت. ؼاٟس  31لحىالي   Celso Amorimؤمىسٍم   بٍ٘ش
ً
دولت

لي الىصاساث، 
ّ
ما٥، ممث اساث سحا٥ ألِا في هزه الٍض

٠ما خشؿ  (12)واإلاثٝٙحن، و٠زا الىُاباث الصحُٙت،

ت  ً الذبلىماظُحن ألا٘اٜس ت لخ٣ٍى ؤمىسٍم ِلى مىذ ألاولٍى

ض الحمىس الذبلىماس ي في اإلاىىٝت: خُث ٘خدذ  و حٍّض

                                           
(10)  -The World Bank and Institute of Applied 

Economic Research (IPEA) , “Bridging the Atlantic: Brazil 

and Sub-Saharan Africa, South-South Partnering For 

Growth,” 2011, (Last Access on 25th December, 2017).  

Available at: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=12638. p, 40. 
(11) - Ibidem.                                                                                                                                                                              
(12) - Vilas-Boas, op Cit., p, 09.                                                                                                                                        

لُت حذًذ 71الح٣ىمت   31ة، وؤـبذ للبالد ظٙاسة بشاٍص

ُٝت، بلى حاهب بوؽاء  11ممثال في  مىفبا  111دولت بٍ٘ش

لُا، لُيخٝل ِذدهم مً  ممثال  661دبلىماظُا بشاٍص

ممثال دبلىماظُا خال٥  7361بلى  3111دبلىماظُا ٜبل 

اسة  (13).3171 في بّن الذو٥، لم ًٝخفش داظُلٙا ِلى ٍص

لذوساث هٍحره ٘ٝي، ول٢ً ؼاٟس ختى في اإلالخُٝاث و ا

ُٝا في  اسجه لجىىب بٍ٘ش ، ؼاٟس 3111البرإلااهُت: ٘خال٥ ٍص

في اإلاجلغ الخجاسي، اإلاىخذي البرإلااوي، ومىخذي اإلاشؤة، ؤما 

مه في الجمُّت الىوىُت، وا٘خخذ  في لىاهذا، ٘ٝذ جّم ج٢ٍش

احخماِا ٌؽمل مخخلٚ الٙىاِل الاٜخفادًت في البالد، 

لُت. 31بما ٘يها    (14)ؼش٠ت بشاٍص

اسة سئاظُت و  11ٝابل، ُسّجلذ في اإلا اسة مً وٗش  99ٍص ٍص

ل. ت بلى البراٍص هزه  (15)وصساء الخاسحُت ألا٘اٜس

ٝي،  الذبلىماظُت الشئاظُت اليؽُىت مً الىٗش ؤلاٍ٘ش

ْ الّمُٞ للعُاظت الخّاوهُت  ٜذ ح٢ّغ لىا الٜى

 ُٚ ُٝت لح٣ىمت داظُلٙا و٠زا ٜذستها ِلى جٌى الاٍ٘ش

خُت، ِلى  خالٗ الح٣ىماث العابٝت. بر الاسجباواث الخاٍس

اساث سئاظُت مً  م مً ؤّن الٝاسة ٜذ خٍُذ بٍض ِلى الٔش

لي خال٥ ِهذة الح٢م الّع٢شي، بال ؤنها  الىٗش البراٍص

ذا لذي بّن الٝادة و اإلامثلحن  ُّ لم جتٟر اهىباِا ح

ت، بعبب الخمُحز الّشقي الزي ١ان  الذبلىماظُحن ألا٘اٜس

لُىن اإلاىدذسو  ُٝت. في ٌّاوي مىه البراٍص ن مً ؤـى٥ بٍ٘ش

دت  خحن داظُلٙا، هجح بؽ٣ل ٠بحر في بدساج هزه الؽٍش

اإلاجخمُّت في الٝىىاث الشظمُت، ظىاء اإلااظعاث الّلُا 

ؤو الىصاساث، ألامش الزي ؤزاس اهدباه الهُئاث الّلُا في 

ُت ؤ٠بر ِلى جىّحه الُٝادة  ُٝا و ؤلٙى ؼِش بٍ٘ش

   (16)الجذًذة.

اجُجُت الخّاوهُت لذا ظُلٙا مً دون ؼ٤، ؤزاسث الاظتر 

هٝاؼاث واظّت و اهخٝاداث في ألاوظاه الصحُٙت و 

ألا١ادًمُت ِلى خّذ ظىاء، خُث جباًيذ الخٙعحراث 

                                           
(13)  - Ibid., p, 42.                                                                                                                                                                      
(14)  - Saraiva, op. Cit., p, 08.                                                                                                                   
(15) - Vilas-Boas, op. Cit., p, 09.  
(16) - François Lafargue,  “Le Brésil, une puissance 

Africaine?,” Afrique Contemporaine, no. 228 (2008), p, 140                    
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ألا١ادًمُت خى٥ ظُاظت الح٣ىمت الجذًذة، ٘هىاٟ مً 

ض  اِخبرها: دبلىماظُت هُبت ٌععى مً خاللها لىال بلى حٍّض

ألّن  ـىسجه الخاسحُت ِلى خعاب مفلحت البالد،

ُٝا ؼٍش٤ ٔحر اظتراجُجي وال ًلّب دوسا مدىسٍا في  بٍ٘ش

اث. وؼٞ آخش، ٌّخٝذ ؤّنها  (17)ٜمُت محزان اإلاذِ٘ى

الُت مشهت  خاولذ البالد مً  soft imperialismؤمبًر

خاللها ٘شك الهُمىت ِلى دو٥ الّالم الثالث، مثل ما 

ّٞ ؤخحر ًشي ؤّن العُاظت لىال  هى الحا٥ للفحن، وؼ

ت جداو٥ البالد مً خاللها  ٜائمت ِلى دبلىماظُت ججاٍس

ت في اإلاىىٝت مً ؤحل حٕىُت  جىظُْ اإلافالح الخجاٍس

  (18)خاحاتها الاٜخفادًت.

، ؤّن ظُاظت خ٣ىمت Lyal Whiteٌّخٝذ الًا٥ واًذ 

ُٝت ٜذ اسج٢ضث ِلى مٝاسبت  داظُلٙا اججاه الٝاسة ؤلاٍ٘ش

ْ بحن الىمىرج الفُني و الىمىرج الخّا ووي وظىُت جخمٜى

الهىذي. ٘األو٥ ٜائم ِلى الؽش١اث الىوىُت اإلاذِىمت 

بؽ٣ل مىلٞ مً وٗش خ٣ىمت ب٢ُحن، والثاوي مشج٢ض 

باألظاط ِلى الٝىاُ الخاؿ، وال جخذخل الذولت ٠ثحرا 

ت ؤو الاٜخفادًت. في  في سظم مّالم العُاظت الخجاٍس

لُت جداو٥ حشجُْ ١ل مً الٝىاُ  خحن، العُاظت البراٍص

ُ الخاؿ، ٠ما ؤّنها ال جشجبي ٘ٝي الّام و الٝىا

خباساث الاظتراجُجُت، بل لها امخذاداث ِمُٝت في  بااِل

وهي ٜائمت ِلى زالزت مداوس  (19)العُاظاث الذاخلُت،

ؤظاظُت: الذبلىماظُت العُاظُت، الخّاون الخىمىي، 

ُٝت الجذًذة. الذبلىماظُت العُاظُت  واإلااس٠ىخالُت ؤلاٍ٘ش

اساث  ؤو بفُٕت ؤدٛ الذبلىماظُت الشئاظُت جبرص في الٍض

                                           
(17)  - Christina Stolte, “Brazil„s in Africa: Just Another 

BRICS Country Seeking Resources?,” Chatham House 

Briefing Paper, 2012. (Last Access on 25th, December 

2017).  Available at: 

http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/

186957, p, 09. 
(18)  -Vilas-Boas, op. Cit., p, 08.                                                                                                                                       
(19) - Lyal White, “Understanding Brazil„s New Drive 

for Africa,” South African Journal of international affairs, 

vol.17, no. 02 (2010), p, 229. 

اإلاخّاٜبت مً وٗش العلىت الخىُٙزًت للمىىٝت و 

جإًُذها اإلاىلٞ لٝماًا الجىىب في اإلاىٍماث الذولُت، 

ؤما الخّاون الخىمىي الزي ح٢ّعه البرامج الخٝىُت ٘ةهه 

ٌعّهل بىاء الخدالٙاث و٠زا الخٕلٕل الخجاسي في الٝاسة. 

٢غ في الحمىس الٝىّي في خحن، الّامل اإلااس٠ىخالي ًىّ

لُت ال٢بري في الٝاسة، والتي حععى لخىظُْ   للؽش١اث البراٍص

ْ ججاستها، ظىاء ِلى معخىي البيُت ؤو ِلى معخىي  وجىَى

   (20)الجٕشاُ٘ا. 

لٙهم مٝاسبت خ٣ىمت داظُلٙا ال بّذ مً اظدُّاب ِمُٞ 

للهذٗ الشئِس ي لعُاظخه الخاسحُت، ؤال وهى حٍُّم 

ل ٜذ the international statusاإلا٣اهت الذولُت  ، ٘البراٍص

ٝذ هجاخا مّخبرا ِلى اإلاعخىي العُاس ي  ّٝ خ

والاٜخفادي مٝاسهت بالذو٥ الىامُت، واظخىاِذ جشظُخ 

خاؿ، بدُث ؤـبدذ  دِائم ٜىاُ ـىاعي ِام و

لُت في الٝىاُ الاظخخشاجي جىا٘غ  الؽش١اث البراٍص

علىت ؼش١اث الٝىي ال٢بري، وبالخالي هي ال جبدث ًِ ال

، ول٢ً حععى بالذسحت ألاولى بلى the powerؤو الٝىة 

ِلى اإلاعخىي  the influenceجىظُْ هامؾ الىٙىر 

الذولي ختى جممً اِترا٘ا دولُا ًخجّعذ في م٣اهت مّخبرة 

في العاخت الذولُت، ١الحفى٥ ِلى مّٝذ دائم في 

برص هزا اإلاععى في اظتراجُجُت  مجلغ ألامً ألاممي. ٍو

لُت ِلى اإلاعخىي الخاسجي، والتي ٌؽاس لها الح٣ىمت الب راٍص

ض الاظخٝاللُت ِبر  في ألادبُاث الٕشبُت باظتراجُجُت "حٍّض

"ْ  softؤو اظتراجُجُت الخىاصن الىاِمت  (21)الخىَى

balancing strategy والتي ال تهذٗ بلى مجابهت الٝىي ،

ال٢بري و ال بلى خذمت الٝىي ال٢بري الشؤظمالُت، بل 

                                           
(20) - Padraig Carmody, “Globalizing Solidarity or 

Legitimating Accumulation? Brazilian Strategies and 

Interests in Africa,” Irish studies in international affairs, 

vol.24 (2013), p, 83. 
خُت جمضج بحن  - (21) والتي ًشي البّن ؤنها مشخلت جاٍس

ض مٝاسبت حّاوهُت حذًذة اإلاىٍى  س الىاٜعي واإلاثالي، ألنها جداو٥ حٍّض

خماد  جبخّذ ًِ الىمىرج اللبحرالي وجٝترب ؤ٠ثر مً همىرج الِا

اإلاخباد٥، ل٢ً في مىىٝت حّاوي الّذًذ مً الاخخالالث والالجىاصهاث 

ُُٙت  .الٌى

http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/186957
http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/186957
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ب العُاظاث ألاخادًت حععى بلى ج إخحر وبخباه و جخٍش

الىٗش للّالم الٕشبي، وخلٞ جىاصن في هزه الّىإلات 

ت. وبالّٙل، بّذ ما ًٝاسب الّٝذ، ظمدذ  (22)الالجىاٌٍش

اظخىاِذ خ٣ىمت داظُلٙا بلٙاء الىابْ الذولي 

Internationalised  ِلى الخىّحه الاٜخفادي و العُاس ي

ل للبالد، وختى البرامج الاحخماِ ُت، ٘ٝذ ؤـبدذ البراٍص

مً مفّذسي سئوط ألامىا٥، الخ٢ىىلىحُا، اإلاىاد الخام، 

الخذماث، واإلاىاد اإلافّىّت، وهمىرحا لالـالح العُاس ي 

و الاٜخفادي والاحخماعي. ومً ؤهم خفائق العُاظت 

لُت ُٝت، هز٠ش: -الخّاوهُت البراٍص  ؤلاٍ٘ش

 ت مجخمُّت: خال٘ا -جبّني مٝاسبت حّاوهُت هخبٍى

ّظعذ ِلى الّالٜاث لعُ
ُ
اظاث الذو٥ الٕشبُت و التي ؤ

ُٝت و هخب الذو٥  الّمىدًت بحن هخب الذو٥ الاٍ٘ش

ض الخبادالث الخّاوهُت ظىاءا  الٕشبُت، خاو٥ داظُلٙا حٍّض

ِلى اإلاعخىي الح٣ىمي، ؤو ِلى معخىي الخىٍُماث 

ل ودِم الخىٍُماث ٔحر  اإلاجخمُّت، مً خال٥ جمٍى

ه العُاظت ٠عش الٙىاٛس وحعتهذٗ هز (23)الح٣ىمُت.

الح و  اإلاجخمُّت و بدماج الع٣ان اإلادلُحن في معاس الـا

ش داخل البالد، بلى حاهب بدساج الؽشائذ  الخىٍى

الح. ٘ٝذ خاولذ  اإلاجخمُّت اإلاهّمؽت في ِملُت ؤلـا

الُٝادة الجذًذة ججاوص اإلاٝاسباث الخٝلُذًت للٝىي 

الٕشبُت التي جخّامل بؽ٣ل خفشي مْ الٝىىاث 

ُٝت ال ح٣ىمُت، واظخىاِذ الخٕلٕل بلى اإلاجخمّاث ؤلاٍ٘ش

ُٚ الُذ الّاملت اإلادلُت،  ِبر آلُاث مخخلٙت، مثل: جٌى

ْ مؽتر٠ت في مجا٥ البدث الضساعي، جىٍُم  بوؽاء مؽاَس

ب الُذ  وسؼاث ِمل واظّت الىىاٛ مً ؤحل جذٍس

ت في  ُّ الّاملت اإلادلُت و الاظخٙادة مً الخبراث اإلادل

ل ١اهذ جّٝذم هٙعها مجا٥ الضساِت الا  ظخىائُت. ٘البراٍص

٣ا ججاسي  ٤ لخدُٝٞ الخىمُت و لِغ ؼٍش ِلى ؤنها ؼٍش

 (24)ٌععى وساء الشبذ ٘ٝي.

                                           
(22) - Carmody, op. Cit., p, 89.  
(23) - IPEA, op. Cit., p, 39.                                                                                                                                                       

(24) - Christina Stolte, “GIGA presents… Brazil in 

Africa: Seeking International Status, Not Resources,” 

Harvard international review, vol.34, no. 04 (2013), p, 65.  

  دِم الذبلىماظُت اإلاخّّذدة ألاوشاٗ و البرامج

لُت اججاه  ؤلاٜلُمُت: لم جٝخفش اإلابادساث الخّاوهُت البراٍص

اٟ اإلاىىٝت ِلى الخّامالث الثىائُت ٘ٝي، ٘ٝذ ١اهذ هى

ُٜادة وؽُىت في الىىادي اإلاخّّذدة ألاوشاٗ و اإلاىٍماث 

ؤلاٜلُمُت و الذولُت، والتي جذاْ٘ ًِ لشوسة حؽ٢ُل 

هٍام دولي ظلمي ومخّّذد ألاٜىاب ؤو دمٝشوت 

ذ خ٣ىمت داظُلٙا ِلى  اإلااظعاث الذولُت. بر خـش

ْ الخّاوهُت الاٜلُمُت و اإلابادساث الجماُِت،  ض اإلاؽاَس حٍّض

جا٥ ألامني، الثٝافي، ؤو الاٜخفادي، وهلمغ ظىاء في اإلا

هزا الذوس اليؽُي للُٝادة اإلاىخخبت ِلى معخىي ١ل 

٣ا ُٝا، مىخذي خىاس حىىب  -مً: ٜمت حىىب ؤمٍش ؤٍ٘ش

ُٝا ل-بٍ٘ش الهىذ، مىىٝت العالم والخّاون حىىب  -البراٍص

ألاولس ي، مىٍمت الذو٥ الىاوٝت باللٕت البرحٕالُت، ٘مال 

ل  ٠مُٚ ؼشفي في احخماِاث الاجداد ًِ خمىس البراٍص

ٝي في  لُت  3116الاٍ٘ش   (25).3177و حٍى

  مبذؤ الخمامً البُني: مً خال٥ خىاب الشئِغ

ٝي في  ، ًم٢ً 3116اإلاىخخب في ٜمت الاجداد الاٍ٘ش

اظدؽّاس هزا البّذ الخمامني في العُاظت الح٣ىمُت، 

ُٝا مشحُّت للٙعاد و  ه ٔالبا ما حّخبر بٍ٘ش
ّ
ؤًً ؤؼاس ؤه

٣ا الالجُيُت ال ت و ؼّىب ؤمٍش ٙٝش، واإلاّاهاة، ول٢ً ألا٘اٜس

بىن في بهخاج   ِلى ؤظاط اإلاعاواة و ًٔش
ً
ذون مّاملت ًٍش

لُت (26)الثروة في الّالم. -٘الّالٜاث البُيُت البراٍص

خباساث اإلافلحُت و  ُٝت ال جشج٢ض ٘ٝي ِلى الِا الاٍ٘ش

 اإلا٢عب اإلااّدي مثل ما هى الحا٥ للٝىي الٕشبُت، ٠ما ؤّن 

ت،  مبذؤ الخمامً لِغ جابّا بالمشوسة للمفالح الخجاٍس

مثل ما هى الحا٥ للىمىرج الفُني. ختى ؤّن الُٝادة 

ٚ مفىلح الخّاون 
ّ
لُت جٌى بذ٥  cooperationالبراٍص

في حمُْ خىاباتها ووزائٝها الشظمُت،  aidاإلاعاِذة 

ُٚ لِغ مً ٘شآ، ول٢ً ٢ٌّغ لىا جل٤  وهزا الخٌى

مشوسة بىاء ِالٜت ِلى مبذؤ اإلاعاواة الٝىاِت الشاسخت ب

                                           
(25)  -IPEA, op. Cit., p, 42                                                                                          
(26)  - Ibidem.                                                                                                                                                                            
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 452 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني عشر   العددــــــــــــ 

خماد اإلاخباد٥. وفي هزا الفذد، ؤؼاس سئِغ  (27)و الِا

لُت ماس١ى ٘شاوي  ، ؤّن Marco Faraniو١الت الخّاون البراٍص

ل حّني الخّاون، ؤي الخيعُٞ و  اإلاعاِذة في البراٍص

ت ِبر البيُت ألاُ٘ٝت و لِغ البنى الّمىدًت  جٝاظم اإلاّ٘ش

 (28)اإلاٝاسبت الخّاوهُت للذو٥ الٕشبُت. التي جْٝ في ٜلب

ِلى اإلاعخىي الىاٜعي، ًخجّعذ البّذ الخمامني 

لُت في مبادساث مخخلٙت، مثل:  للعُاظت الخّاوهُت البراٍص

بلٕاء اإلاذًىهُت، اإلاعاهمت في بشامج جٝلُق الٙٝش، 

الذ٘اُ ًِ مفالح الجىىب في اإلاىخذًاث و اإلااظعاث 

إلاُت، اإلابادسة باٜتراح بشهامج الذولُت ٠مىٍمت الخجاسة الّا

مت ألامم اإلاخدذة و الذ٘اُ ًِ العٛى 
ّ
الح مىٍ إـل

 (29)الضساُِت للذو٥ الىامُت لذ الاخخ٣اساث الشؤظمالُت.

وحّخبر هزه اإلاعاعي الجماُِت مً لمً ؤظباب اخخُاس 

ل مً وٗش اإلاٙىلُت ألاممُت لترظُخ العالم  البراٍص

Commission for the consolidation of peace  ٞ٠ميع

واهخخاب خىس ي  (30)لّملُت العالم في ُٔيُا بِعاو،

اهى داظُلٙا  لُٝادة  José Graziano Da Silva ٔشاٍص

، وسوبشجى (31)3173مىٍمت الضساِت والٕزاء ألاممُت في 

ُٙذو  مذًشا ِاما إلاىٍمت الخجاسة  Roberto Azevedoؤٍص

 (32).3173الّاإلاُت في 

                                           
(27) - Carlos Milani, “Brazil„s South-South 

Cooperation Strategies: From Foreign Policy To Public 

Policy”, Occasional Paper no.179, Global Powers and Africa 

Programme, South African Institute of International Affairs, 

(2014). (Last Access on 24TH, December 2017). Available 

at: 

 http://www.eldis.org/document/A67283. p, 10. 
(28) - Carmody, op. Cit., p, 95.                 
(29)  - Visentini and Periera, op, Cit., p, 07.                                                          
(30)  -Ibid., p, 08.                                                                                                                                                                        
(31) -Lidia Cabral, “Brazil„s Agricultural Politics in 

Africa: More Food International and the Disputed 

Meanings Of Family Farming”, World Development, vol.81 

(2016), p, 49. 
(32)- De Frietas, op. Cit., p, 05.  

  ض الح٢م الحشؿ ِلى وؽش الذًمٝشاوُت وحٍّض

ذ خ٣ىمت  الشاؼذ: ِلى خالٗ العُاظت الفِىُت، خـش

ض ألاهٍمت  داظُلٙا في ظُاظتها الخّاوهُت ِلى حٍّض

الذًمٝشاوُت واخترام خٝٛى الاوعان، ولهزا ٔالبا ما 

١اهذ جخجّىب الخىّسه في اإلاىاوٞ الجزاُِت ؤو ٘ماءاث 

ُٝت التي جدّفلذ ح. ومً ؤهم الذو٥ ؤلاٍ٘ش
ّ
ش اإلاعل

ّ
 الخىج

لُت لترظُخ اإلاعاس الذًمٝشاوي،  ِلى دِم الح٣ىمت البراٍص

 (33)هي: ظاوجاومي و بشاوعِب.

مً خال٥ الخفائق العابٝت الز٠ش، وعخيخج ؤّن 

ظُاظت لىال لم تهذٗ بلى الاظخٙادة مً خّضان اإلاىاسد 

المُت  الىبُُّت ٘ٝي، مثلما ُسّوج لها في ألاوظاه ؤلِا

ض م٣اهت  الذولت مً خال٥ الٕشبُت، ول٢ً حععى لخٍّض

جل٤   سظم اظتراجُجُت ِلى اإلاذي البُّذ، وججّىب

 ْ العُاظاث التي جدى٥ دون جشظُخ و ججذًذ اإلاؽاَس

الثىائُت ؤو خلٞ اجٙاُٜاث حّاوهُت مخّّذدة ألاوشاٗ. 

م مً ؤّن بّن اإلادللحن ألا١ادًمُحن ٌّخبرون ؤّن  بالٔش

ظُاظت لىال هي امخذاد لعُاظت الح٣ىماث العابٝت، ؤو 

ْ و  ت لعُاظت ١اسدوظى الٝائمت ِلى الخىَى اظخمشاٍس

ىا وّخٝذ ؤّنها بِادة ٜشاءة 
ّ
الذبلىماظُت الشئاظُت، بال ؤه

للعُاظاث العابٝت وججذًذ لها، بما ِلى معخىي اإلاجا٥ 

ؤو الٙماء، وهي ح٢ّغ معخىي الىطج العُاس ي لذي 

ُت  لُت. ٘ٝذ لُٝذ العُاظت الجذًذة ؼِش الُٝادة البراٍص

ظُاظا و احخماُِا ٔحر مّهىد في اإلاجخمْ  و احماِا

لي، جّم الخّبحر ِنهما في ماظعاث مخخلٙت:  البراٍص

ى٥  لُت راث ألـا ١البرإلاان، الجامّاث، الخىٍُماث البراٍص

ُٝت، جىٍُماث الشؤي الّام، ٘ٝذ جى٢شث العُاظت  الاٍ٘ش

ا لىمىرج اإلاعاِذة الخٝىُت الخٝلُذي الٝائم  ُّ الجذًذة ١ل

خباسا ث ألامىُت و الاٜخفادًت ٘ٝي، وؼملذ ِلى الِا

بّذا خاـا مشجبىا بؽ٣ل مباؼش باإلاىاوىت و 

تراٗ، الخىمُت  والزي شّجْ ِلى "زٝا٘ت (34)الِا

                                           
(33) - Visentini and Pereira, op. Cit.,  p, 07. 
(34)  - Saraiva, op. Cit., pp, 179, 180.                                                                                                         
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اإلاعخذامت" بذ٥ "زٝا٘ت الّالم الثالث" التي ُسّوج لها 

  (35)وى٥ الّٝىد اإلاالُت.

إلافريقية بعد لوال -السياسة التعاونية البرازيلية-2

ذث اإلاىاللت ية الاعتبارات الداخلية: داسيلفا: أولو 
ّ
ؤ٠

ت دًلما سوظُٚ  ىلها  Delma Roussefالِعاٍس بّذ ـو

ُٝا ظٗى جبٝى مً 3171بلى ظّذة الح٢م في  ، ؤّن بٍ٘ش

لُت، ل٢ً جبّحن بّذ  اث العُاظت الخاسحُت البراٍص ؤولٍى

٘ترة وححزة ؤّن الشئِعت الجذًذة ال جمخل٤ هٙغ 

، جشاحْ الىلْ 3177ذ الحماظت اججاه الٝاسة.  بر بّ

، وجىامذ جخّى٘اث  ل بؽ٣ل ملحًى الاٜخفادي في البراٍص

، اسجٙاُ  ؤلاداسة الجذًذة مً ِذم اظخٝشاس ظّش الفٗش

لُت  ق جىا٘عُت اإلاىخجاث البراٍص
ّ
اث الخطخم، جٝل معخٍى

في العٛى الذولُت، جشاحْ خش٠ت الخفذًش، واسجٙاُ 

لى رل٤، وعبت الىاسداث و خاـت الفِىُت منها. بىاءا ِ

لُت ِلى جبّني ؤحىذة ٜائمت ِلى  شّجّذ الح٣ىمت البراٍص

ت، مً خال٥ بـذاس بحشاءاث حذًذة  الحماًت الخجاٍس

  (36)حعتهذٗ خماًت الفىاِت الىوىُت.

ؤما ِلى اإلاعخىي الخاسجي، اهخمذ سوظُٚ بخدعحن 

٢ُت وحشجُْ  الّالٜاث مْ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

حىىب، -لّالٜاث حىىبالخ٣امل ؤلاٜلُمي ِلى خعاب ا

٘ٝذ اهدفشث مباداساتها في اإلاىخذًاث و اإلاىٍماث 

و  3177الذولُت اإلاخّّذدة ألاوشاٗ ٘ٝي. ما بحن حاهٙي 

دولت، مً بُنهم ظبّت  11، صاسث سوظُٚ 3173ظبخمبر 

ُٝت، في خحن ٜام داظُلٙا ب  اسة ما بحن  393دو٥ بٍ٘ش ٍص

ُٝت: مً الىاخ 31، ؼملذ 3171و  3113 ُت دو٥ بٍ٘ش

ُٝت ٜذ  اليعبُت، ال ًم٢ً الٝى٥ ؤّن الٝاسة ؤلاٍ٘ش

جشاحّذ ؤهمُتها خال٥ ِهذة سوظُٚ، ول٢ً برا ٜمىا 

 ْ بذساظت الذو٥ التي صاستها الشئِعت الجذًذة و اإلاؽاَس

ت العلبُت،  الجذًذة اإلاٝترخت، ظٗى هلمغ جل٤ الجِز

اساث اٜخفشث ِلى الذو٥ التي جىحذ  ٘مٍّم اإلاهام و الٍض

                                           
(35) - Ibid., p, 181.  
(36) -Carolina Milhorance de Castro, “La politique 

Extérieure sud-sud du Brésil de L„après Lula : quelle place 

pour  l„Afrique,” Afrique Contemporaine, no. 248 (2013),  

pp, 48. 

ت واظّت. ٘يها مفالح لُت اٜخفادًت وججاٍس  (37)بشاٍص

بلا٘ت لزل٤، ومً لمً ؤهم اإلااؼشاث الّذالت ِلى 

ُٝا في ألاحىذة الجذًذة، هى جشاحْ  جشاحْ م٣اهت بٍ٘ش

لُت مً ؤحل  محزاهُت وصاسة الخاسحُت و الى١الت البراٍص

، بلى حاهب جٝلُق ِذد 3177الخّاون ابخذاءا مً 

لُت   (38)الذبلىماظُت في اإلاىىٝت.الىُاباث الخمثُلُت البراٍص

م٢ً جلخُق ؤظباب جٝهٝش العُاظاث الخّاوهُت  ٍو

لُت ُٝت بّذ داظُلٙا، واهدعاسها بؽ٣ل ٠بحر -البراٍص ؤلاٍ٘ش

 ، ُ٘ماًلي:3171بّذ 

  ش البالد باألصمت الاٜخفادًت الّاإلاُت، و٠زا
ّ
جإز

ل  ت في ألاظىاٛ اإلادلُت، ٘البراٍص اسجٙاُ اإلاىا٘عت آلاظُاٍو

ن ٜذساتها جبدث ًِ اظ تراجُجُاث حذًذة  بهذٗ حٍّى

ت اإلادذودة.   (39)الاظدثماٍس

  الخُٕحراث الحاـلت داخل الىبٝت العُاظُت

لُت، ٘االتهاماث اإلاىّحهت بلى دًلما سوظُٚ و  البراٍص

بلى الح٢م ٜذ ؤ٘شص  Michel Temerـّىد مِؽا٥ جُمش 

حُٕحراث ِمُٝت ِلى معخىي العُاظاث الذاخلُت و 

ذ هىاٟ اهخماما مدذودا حّذا بالخّاون الخاسحُت، ٘إـب

حىىب. ظابٝا ١ان ظُلعى ؤمىسٍم هى اإلادّشٟ -حىىب

ذ جٟش  لُت، ٜو ألاظاس ي للعُاظت الخاسحُت البراٍص

ّا ِمُٝا في اإلاداوس ال٢بري لهزه ألاخحرة وُلت  خمىسه ٜو

( إلاا ١ان ًشؤط وصاسة الخاسحُت، وخال٥ 3113-3171)

م مً  ( إلاا ١ان ًشؤط وصاسة3177-3171) الذ٘اُ: بر بالٔش

جشاحْ الّالٜاث البُيُت خال٥ ِهذة سوظُٚ، بال ؤّن 

الح٣ىمت ١اهذ خٍشفت ِلى الحٙاً ِلى الؽٞ الخجاسي 

خي للّالٜاث البُيُت، وخاـت في  ُذ الخاٍس مً هزا الـش

ٜىاُ الاظخحراد والخفذًش. بلى حاهب رل٤، وجخّى٘ا مً 

لي للىاجى بلى مىىٝت  جىظُْ
ّ
حىىب الٙماء الخذخ

ش العُاظُت  ألاولس ي، خشؿ ؤمىسٍم ِلى جذُِم و جىٍى

الذ٘اُِت في اإلاىىٝت مً خال٥ جىظُْ مجاالث الخّاون 

ُٝا. ل٢ً، خال٥  الّع٢شي مْ الّذًذ مً دو٥ ٔشب بٍ٘ش

                                           
(37) -Ibid., pp, 47,49.    
(38) - Ibid., p, 50.  
(39)  - Ibid., p, 51 
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ْ هزه 
ّ
الٙترة الحالُت، مً الفّب حّذا ؤن هخٜى

ل  ذ البراٍص ت، ولى بؽ٣ل وعبي، خُث ِ٘ش الاظخمشاٍس

زت وصساء د٘اُ مخّاٜبحن: حاٟ خال٥ ظيخحن ٘ٝي زال

، ساوو٥ Aldo Rebero، ؤلذو سبحرو Jacques Wagnerواًجر 

. ٠ما ؼهذها حّاٜب زالزت وصساء Raul Jungmannحاهمان 

ذو  غ ؤلبرجى ُٕ٘حًر خاسحُت خال٥ زالزت ظىىاث: لَى

Louis Alberto Figueiredo مىسو ُ٘حرا ،Mauro Vieira ،

اإلاّاهذاث الذ٘اُِت ، وحمُْ José Serraخىس ي ظحرا 

ُٝت في العىىاث ألاخحرة،  ّذ مْ الذو٥ ؤلاٍ٘ش
ّ
التي ٜو

 (40)ماصالذ ِالٝت في ال٣ىوٕشط جيخٍش اإلافادٜت النهائُت.

  ُٞالهؽاؼت اإلااظعاجُت: ُٔاب الخيع

ُٝت  ى الخّاون بحن الذو٥ ؤلاٍ٘ش
ّ
ت جخىل وماظعاث مش٠ٍض

ل مً ؤخذ ألاظباب الشئِعُت خلٚ جشاحْ  والبراٍص

ث البُيُت. ٘ةوؽاء الّذًذ مً الهُا١ل إلداسة الّالٜا

ذ اإلابادساث الخّاوهُت و ًدى٥ دون خلٞ 
ّ
الخّاون ٌؽد

ظُاظت معخمشة ِلى اإلاذي البُّذ، ٘ٙي مجا٥ الخّاون 

لت مً 
ّ
ل ِلى بّثاث خبراء مؽ٣ الخٝني مثال، حّخمذ البراٍص

ؤما ِلى  (41)ِىاـش مدذودة، ومذة وؽاوها ٜفحرة حّذا.

م مً بوؽاء و١الت الخّاون اإلاعخىي الذ٘ا عي، بالٔش

ب الّع٢شي مْ  لُت لجهاص حذًذ ًخّىلى بشامج الخذٍس البراٍص

، ٘ةّن بّن اإلاهام بُٝذ 3171الٝاسة بؽ٣ل سظمي مىز 

ت. وال ًٝخفش ألامش  جدذ ؤلاداسة اإلاباؼشة للٝىاث البدٍش

ل ختى  ٘ٝي ِلى البىاء اإلااظعاحي، ول٢ً، جٙخٝذ البراٍص

الىاضحت التي جدّذد اليعب اإلاخّففت ألاوش الٝاهىهُت 

ل الهباث  للخّاون و٠ُُٙت جىصَّها، ٕ٘البا ما ٣ًىن جدٍى

ُا ِبر ٜىىاث  ُٝت ٌ٘ش واإلاعاِذاث بلى الذو٥ ؤلاٍ٘ش

 ْ زالثُت، مثل بشهامج الخىمُت ألاممي، وهزا ما ً٘ش

                                           
(40)  - Pedro Seabra, “Brazil As A Security Actor in 

Africa: Reckoning and Challenges Ahead,” GIGA Focus, 

Latin America, no.07 (2016). (Last Access on 

25thDecember, 2017). Available at: 

 

https://www.gigahamburg.de/en/publication/brazil-as-a-

security-actor-in-africa. pp, 04, 05 
(41)  - Cabral and Al, op. Cit., p, 49.                                                                                                                                  

الدعائالث خى٥ مفذاُٜت و ؼٙاُ٘ت آلُاث الخّاون 

          (42)الخاسجي.
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ُٝت بالخّّذد و  لُت اججاه الٝاسة ؤلاٍ٘ش الخّاوهُت البراٍص

ت و  الخذاخل، ٘هي ال جىدفش في اإلاجاالث الخجاٍس

الاٜخفادًت ٘ٝي، بل حؽمل ختى البرامج الخّلُمُت، 

واإلاعاِذاث الاوعاهُت، والذ٘اُ. مً ؤهم الٙىاِل 

ج الخّاوهُت، هي: وصاسة الؽاون اإلامّىلت لهزه البرام

ل، بى٤ الخىمُت  الخاسحُت، وصاسة الذ٘اُ، بى٤ البراٍص

لي لذِم اإلااظعاث اإلاخىظىت و الفٕحرة،  (43)البراٍص

م٢ً جٝعُم  لُت للبدث الضساعي. ٍو اإلااظعت البراٍص

لي ٝي بلى اإلاداوس الخالُت: -مجاالث الخّاون البراٍص  ؤلاٍ٘ش

ذأوال: القطاع السراعي
ّ
لُت الّذًذ  : جبي الح٣ىمت البراٍص

ُٝا.  ض الخّاون الضساعي مْ بٍ٘ش مً البرامج مً ؤحل حٍّض

، 3111" في 1مؽشوُ الٝىً "في اإلاٝام ألاو٥، هجذ 

ى.  بمؽاس٠ت مالي، الدؽاد، البىحن، بىس٠ُىا٘اظى، والىٔى

ًخ٣ّىن اإلاؽشوُ مً مشخلخحن ؤظاظِخحن: ألاولى جمخذ 

بلى ًىمىا  3171ً (، والثاهُت، م3171- 3171مابحن )

حر اإلاّّذاث و  الحالي. وحعتهذٗ هزه اإلابادسة الخّاوهُت ج٘ى

الام٣اهُاث الالصمت لخىمُت الفىاِت الٝىىُت، وهٝل 

ض ألامً  لُت بلى اإلاىىٝت، وحٍّض الخجشبت الضساُِت البراٍص

حن، وجىمُت  الٕزائي، وجدعحن الٍشوٗ اإلاِّؽُت للمضاِس

ض الذساظاث الاظخخذام الّٝالوي للمىاسد الىب ُُّت، وحٍّض

باخثا مً  19وألابدار. ؼاٟس في هزا اإلاؽشوُ ما ًٝاسب 

ل، ًخّىلىن جٝذًم  ماء و البراٍص ُٝت ألِا الذو٥ ؤلاٍ٘ش

يُت مخخّففت للخدعحن الجُني للٝىً،  دوساث ج٣ٍى

جدعحن الاهخاج الضساعي، ومشاٜبت ألاوبئت. خال٥ اإلاشاخل 

ُٜل اإلاُذاهُت، ألاولى، واحه اإلاؽشوُ الّذًذ مً الّشا

مثل: هٝق الاجفاالث، هٝق اإلاّذاث، الاظخخذام ٔحر 

ُت التربت  الّٝالوي للمىاد ال٢ُمُائُت، جشاحْ هِى

ذة، ل٢ً، هزه  ُّ ُت الج ت البزوس راث الىِى
ّ
ل الضساُِت، ٜو

                                           
(42) - Seabra, “Brazil As A Security Actor in Africa”,  

op. Cit., p, 06.                                                                                                                                             
(43)  - De Freitas, op. Cit., p, 05.                                                                                                                   

https://www.gigahamburg.de/en/publication/brazil-as-a-security-actor-in-africa
https://www.gigahamburg.de/en/publication/brazil-as-a-security-actor-in-africa
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ض الٝذساث الاهخاحُت  الّشاُٜل لم جٝٚ ِائٝا ؤمام حٍّض

الٝىً  في الذو٥ اإلاعخُٙذة، بر اسجّٙذ مّّذالث اهخاج

 (44)%.71بما ًٝاسب  3171و  3116ما بحن 

ت في اإلاىصمبُٞ  ْ الخىمٍى في اإلاٝام الثاوي، هجذ اإلاؽاَس

٠مؽشوُ " الذِم الخٝني لخىمُت الابخ٣اس الضساعي في 

اإلاىصمبُٞ"، والزي ؼاس٠ذ ُ٘ه زالزت ماظعاث 

ؤظاظُت، وهي: مّهذ البدث الضساعي في اإلاىصمبُٞ، 

ٍلُت للبدث الضساعي، والى١الت اإلااظعت الضساُِت البراص 

٢ُت للخىمُت الذولُت. دخل اإلاؽشوُ خّحز الخىُٙز في  ألامٍش

شج٢ض ِلى ؤسبّت مداوس ؤظاظُت، وهي: 3171ظىت  ، ٍو

ض هُا١ل و ماظعاث مّهذ البدث الضساعي  حٍّض

ابت ِلى الاهخاج  للمىصمبُٞ، جدعحن هٍام البزوس، الٜش

لا٘ت لزل٤، الضساعي، الاجفاالث و اإلاىاـالث. باال 

ً: ألاو٥ ٌعتهذٗ  ل في مؽشوِحن آخٍش ؼاس٠ذ البراٍص

ل الخ٢ىىلىحُا مً  جدعحن البدث الخٝني و ٜذساث جدٍى

ؤحل جىمُت الضساِت في اإلاىصمبُٞ، واإلاؽشوُ الثاوي ِٗش 

  (45)ب" الذِم الخٝني لألمً الٕزائي و الخٕزًت". 

ل ًِ مؽشوُ جىمُت  ؤما في العيُٕا٥، ٘ٝذ ؤِلىذ البراٍص

ساِت ألاسص بمؽاس٠ت اإلاّهذ العيُٕالي للبدث الضساعي، ص 

ل  والزي يهذٗ لذِم الٝىاُ الضساعي، وجدٍى

الخ٢ىىلىحُا، وجدُٝٞ الا٠خٙاء الزاحي ِبر جدعحن 

ألاهٍمت الاهخاحُت، وجدعحن مّّذاث الاهخاج الضساعي، 

ً الخبراء والٙالخحن. وؤخحرا، ججذس ؤلاؼاسة  ب وج٣ٍى وجذٍس

 Agriculture Innovationبخ٣اس الضساعي بلى آلُت "ظٛى الا 

Market Place باخثا  731، والتي لّمذ خىالي 3171" في

ل،  71صساُِا مً  ُٝت، و٠زا باخثحن مً البراٍص دولت بٍ٘ش

لُت  ض الشوابي بحن اإلااظعت البراٍص إلاىاٜؽت مىلُى حٍّض

لى سؤط ٜائمت  ت، ِو للبدث الضساعي و الباخثحن ألا٘اٜس

ى، ٠ُيُا،  الذو٥ اإلاؽاس٠ت: بىس٠ُىا٘اظى، ججزاهُا، الىٔى

  (46)اإلاىصمبُٞ.

                                           
(44)  - IPEA., op. Cit., p, 54.  

(45)  - Ibid., p, 55.  
(46)  - Ibid., p, 56.  

ل الّذًذ مً ثانيا: برامج التعاون التقني:  جٝىد البراٍص

ت، ظىاء في  ل اإلاّ٘ش بشامج اإلاعاِذة الخٝىُت و جدٍى

 ْ ذ بلٖ ِذد مؽاَس الٝىاُ الفخي ؤو التربىي، ٜو

هزا  (47)مؽشوِا. 173، 3116اإلاعاِذة الخٝىُت في 

امج، ال ًىدؽش في الذو٥ الىاوٝت الىمي مً البر 

بالبرحٕالُت ٘ٝي، ول٢ً ؼمل دوال ؤخشي، مثل: الجضائش، 

البىحن، بىحعىاها، بىس٠ُىا٘اظى، ال٣امحرون، ١ىث 

ا، ٠ُيُا،  ا، مالي، اإلإشب، هُجحًر دًٙىاس، ٔامبُا، لبحًر

ى، جىوغ،  ُٝا، الىٔى العيُٕا٥، ظحرالُىن، حىىب بٍ٘ش

بخٝذًم اإلاعاِذة الخٝىُت وصامبُا، خُث يهخم الخبراء 

ُٝت مً ؤحل جفمُم وجىُٙز  الالصمت للح٣ىماث ؤلاٍ٘ش

ازت ؤلاوعاهُت،  بشامج الحماًت الاحخماُِت، ؤلٔا

  (48)واإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت.

ل ِلى ولْ  ذ البراٍص ِلى اإلاعخىي ألا١ادًمي، خـش

بشامج ؤ١ادًمُت لخٝذًم اإلاىذ الذساظُت لذِم الىلبت 

ُٝحن مذ ملخُٝاث جىاٜؾ وألاظاجزة ؤلاٍ٘ش
ّ
، ٠ما هٍ

الٝماًا اإلاؽتر٠ت لذو٥ الجىىب، ١اإلااجمش الذولي 

ت و الؽخاث في العلٙادوس بُىلُى  للذاسظحن ألا٘اٜس

ؤما ِلى اإلاعخىي الفخي، ٘ٝذ خّففذ  (49).3119

خ٣ىمت دا ظُلٙا محزاهُت مّخبرة لذِم الٝىاُ الفخي 

ُٝت، مثل مؽشوُ  ومداسبت ألاوبئت في الذو٥ ؤلاٍ٘ش

ا في ؤهجىال، ال٣امحرون، ال٣ىوٕى م ٣ا٘دت اإلاالٍس

                                           
(47) -Habiba Ben Baraka and Kupukile Mlambo, 

“Brazil„s Economic Engagement With Africa,” Africa 

Economic Brief, the African Development Bank Group, vol. 

02, Issue. 05 (2010), available at:  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Do

cuments/Publications/Brazil%27s_Economic_Engagement

_with_Africa_rev.pdf.  p, 08. 
ل اإلاعاِذة الخٝىُت 3111٘ٙي  -(48) شث البراٍص

ّ
، ٘و

الح الاحخماعي، ٠ما  للح٣ىمت الٕاهُت مً ؤحل جىبُٞ بشامج الـا

ٗش ب" اظتراجُجُت ٔاها الىوىُت  ُِ ظاِذث ِلى جفمُم ما 

 ، للحماًت الاحخماُِت" مً ؤحل جٝلُق مّّذالث الٙٝش، لالواُل

 اهٍش:

Ben Baraka and Mlambo, op. Cit.,  p, 07. 
(49)  - Visentini and Pereira, op. Cit, p, 05 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Brazil%27s_Economic_Engagement_with_Africa_rev.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Brazil%27s_Economic_Engagement_with_Africa_rev.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Brazil%27s_Economic_Engagement_with_Africa_rev.pdf
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الذًمٝشاوُت، ومؽشوُ م٣ا٘دت العُذا في بىحعىاها، 

ا، ظحرالُىن، ججزاهُا، وصامبُا. وفي  (50)ٔاها، ٠ُيُا، لبحًر

لُت في ١اًب جاون، 3111ظىت  ، ؤِلىذ الىُابت البراٍص

ٞ مالخٍت ألاسك   Group Onخال٥ الاحخماُ الشابْ لٍٙش

Earth Observation بم٣اهُت جىصَْ ـىس خى٥ ًِ ،

ُٝت مً مىٍمت   Sino-Brazilian Earthالٝاسة ؤلاٍ٘ش

Resources  إلاماِٙت ٜذساث الح٣ىماث و اإلاىٍماث في

ُٝا ِلى اظخخذام  ـىس ألاٜماس الفىاُِت مً ؤحل  بٍ٘ش

مشاٜبت ال٣ىاسر الىبُُّت: ١الجٙاٗ، الخصحش. ولم 

لُت بخٝذًم اإلا ّلىماث ٘ٝي، بل ج٢خٚ الح٣ىمت البراٍص

ت  ذ بخٝذًم اإلاعاِذاث الاوعاهُت و شحىاث ألادٍو
ّ
ج٢ٙل

إلاٍّم الذو٥ اإلاخمّشسة مً الُٙماهاث ١اإلاىصمبُٞ، 

   (51)صامبُا، ُٔيُا بِعاو، وؤهجىال. 

: جيؽي ثالثا: التعاون في مجال الطاقة و البناء

لُت بؽ٣ل باسص، هي: ٜىاُ الىٙي،  الؽش١اث البراٍص

ىد الحُىي، ب ىاء العذود، والهىذظت و الخخىُي الٜى

لُت  الحمشي. مً ؤهم الٙىاِل الاٜخفادًت البراٍص

 الىاؼىت في هزه اإلاُادًً، هز٠ش: 

  ؼش٠ت بُتروباطPetrobas  ّٜذسث الُٝمت :

ت للؽش٠ت بحن  بلُىن  711ب  3173و  3116الاظدثماٍس

 331٘ٝذ بلٕذ  3171و  3171دوالس، ؤما ما بحن 

ْ بلُىن دوالس. جمخل٤ ه زه ألاخحرة الّذًذ مً مؽاَس

ؽىس، وحعاهم  الخىُٝب ًِ الىٙي، وخاـت ألا٘و

ت لها.31الٝاسة بدفت  ُّ  (52)% في الحفت الاهخاحُت ال٣ل

دولت  31، ١اهذ لها وؽاواث في خىالي 3171مْ خلى٥ 

ُٝت، في مٝذمتها: ؤهجىال، البىحن، الٕابىن،  بٍ٘ش

ا، هامُبُا، العيُٕا٥، وججزاهُا، ٠ما و  ّذ هُجحًر
ّ
ٜ

ىد الحُىي مْ ١ل مً  مّاهذجحن زىائِخحن إلهخاج الٜى

% مً 11خالُا، جمخل٤ الؽش٠ت  (53)ؤهجىال و اإلاىصمبُٞ.

 ٠3م1111خٝٛى الاظخٕال٥ ِلى وى٥ ٘ماء ًمخذ ٥ 

                                           
(50)  - IPEA, op. Cit., p, 68.                                                                                                                                                

(51) -  Visentini and Pereira, op. Cit, p, 08. 
(52)  - Ben Baraka and Mlambo, op. Cit., p, 05.                                                                                            
(53)  - IPEA, op. Cit., p, 72                                                                                                                                                        

% مً خٝٛى 11في ظاخل البىحن، ٠ما ؤّنها خٍُذ ب 

 (54)الاظخٕال٥ في اإلاُاه الّمُٝت في هامبُا؛

  ؼش٠ت ٘ا٥Valeمجا٥ الخىُٝب  ، هاؼىت في

والبدث في الٝىاُ اإلاىجمي. باؼشث سظمُا وؽاواتها 

، وخالُا، لذيها م٣اجب جمثُلُت في 3111في الٝاسة في 

١ل مً: ؤهجىال، ال٣ىوٕى الذًمٝشاوُت، الٕابىن، ُٔيُا 

ُٝا. حعدثمش الؽش٠ت في  بِعاو، اإلاىصمبُٞ، وحىىب بٍ٘ش

ُٝا و حمهىسٍت ال٣ىوٕى الذًمٝشاوُت ف ي حىىب بٍ٘ش

ض بؽ٣ل 
ّ
ٜىاُ ال٣ىبالذ والىداط، ؤما في ؤهجىال جش٠

 ْ ٠بحر ِلى اظخٕال٥ الىداط والى٣ُل. مً ؤهم اإلاؽاَس

ّذ ِليها  ت التي ٜو ت والاجٙاُٜاث الخجاٍس الاظدثماٍس

الؽش٠ت، هي:  مؽشوُ اظخخشاج اإلاّادن في مىىٝت 

في اإلاىصمبُٞ و في مٝاوّت مى٠ع٣ُى  Moatizeماوجحز 

Moxico  مً ؤظهم 17د الضامبُت، ؼشاء ِلى الحذو %

 BSGالؽش٠ت الىوىُت الظخٕال٥ الحذًذ الخام  

Resources Guinea Ltd ؼشا٠ت  (55)في ُٔيُا ١ىها٠شي؛

ُٝا ب   91، بُٝمت 3116الهخاج الىداط في حىىب بٍ٘ش

ملُىن دوالس، مؽشوُ بهخاج الىداط و مؽشوُ الحذًذ 

ا في   (56).3171الخام في لبحًر

  خذ ، دخلذ الٝاسة Odebrechtؼش٠ت ؤودًبًر

ُٝت في  ُْ مّاهذة لبىاء مدىت  7611الاٍ٘ش بّذ جٜى

 (57)بإهجىال. Capandaالىاٜت ال٢هشومائُت في ١ابىذا 

ْ في  خال٥ ِهذة لىال، ؼاس٠ذ هزه ألاخحرة في مؽاَس

ُٝا، ؤهجىال، بىحعىاها، ال٣ىوٕى -١ل مً: حىىب بٍ٘ش

ا، لُبُا، واإلا ىصمبُٞ، ٠ُيؽاظا، حُبىحي، الٕابىن، لبحًر

وتهخم بفٙت خاـت، بالخىُٝب في ٜىاُ الٕاص و 

ت، مىاحم  الىٙي، البنى الخدخُت، اإلاخىىاث الحمٍش

ْ الٕزائُت، اإلايؽأث الفىاُِت و  الزهب، واإلاؽاَس

ْ الاحخماُِت )التربُت، الصحت،  اإلاىجمُت، واإلاؽاَس

ها 
ّ
ْ التي جىال البِئت، الخّاون الثٝافي(. مً ؤهم اإلاؽاَس

                                           
(54) - Ibid., p, 85. 

 (55) --  Ibid., pp, 84, 85  
(56) -Ben Baraka and Mlambo, Op. Cit., p, 06.                                    
(57)  – Ibidem. 
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ى  هزا الٙاِل الاٜخفادي، هي: بىاء ظذ لِعىبٔى

Letsiobogo  في بىحعىاها، الخىُٝب ًِ الىٙي في

حر الخذماث في  حمهىسٍت ال٣ىوٕى الذًمٝشاوُت، ج٘ى

ىد في  الٝىاُ الىٙىي الٕابىوي، بىاء خىىه الٜى

مُىاء  (58)حُبىحي، بىاء مفىْ الٙدم في اإلاىصمبُٞ؛

 (59)في حُبىحي. Doralehدوسالي 

  اص اهترادي ٔىجحرAntrade Gutierez ى ، ١امأس

شوص ٔالٙاي ١Camargo Correaىسٍا   Quieroz، ١ٍى

Galvao ،١لها ؼش١اث سائذة في مجا٥ بىاء اإلاىاص٥ :

اث وخىىه الىاٜت،  الخخىُي الحمشي، بىاء الىٜش

وجيؽي في: ؤهجىال، ال٣امحرون، ال٣ىوٕى الذًمٝشاوُت، 

ُٔيُا، ُٔيُا الاظخىائُت، مالي، مىسٍخاهُا، 

   (60)إلاىصمبُٞ.ا

لُت، والتي ؤزاسث  ت البراٍص ْ الىاٍٜى مً ؤهم اإلاؽاَس

ىد الحُىي.  اهخمام ألاوظاه الذولُت، هى مؽشوُ الٜى

ل زاوي مىخج في الّالم لهزه العلّت بّذ  ٘البراٍص

لُت  ٢ُت، وحععى الُٝادة البراٍص الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىد الحُ ىي" لىٝل ججشبتها، ؤو ما ؤظمتها ب"زىسة الٜى

ُٝت، وخاـت ؤّن هزه ألاخحرة، لذيها  بلى الٝاسة ؤلاٍ٘ش

اث ِالُت مً ؤلاهخاج الضساعي )خاـت ٜىاُ  معخٍى

ٜفب الع٢ش(. ِلى هزا ألاظاط، ٘خدذ ماظعت 

لُت في  م٢خبا لها في آ٠شا،  3111البدث الضساُِت البراٍص

ٔاها، لخىمُت البدث الضساعي و ـىاِت ؤلاًخاهى٥ في 

مبر لُت ؤهه 3171 البالد. في ه٘ى ، ؤِلىذ الح٣ىمت البراٍص

ملُىن دوالس في  311مً اإلام٢ً اظدثماس ما ًٝاسب 

مضاُس ٜفب الع٢ش في ما١اهذو، لُدخل الاًثاهى٥ 

اإلاشجبت الشابّت في ٜائمت الفادساث بّذ ال٣ا١او، 

الزهب، والخؽب، وظُّا لخىظُْ الخجشبت بلى باقي 

ل اجٙاُٜاث حذ ّذ البراٍص
ّ
ًذة مْ دو٥ دو٥ الّالم، ٜو

مبر  ، اجٙاُٜت 3119ؤخشي: ١اجٙاُٜت اإلاىصمبُٞ في ه٘ى

مْ الؽش٠ت الىوىُت ألاهجىلُت للىٙي ظىهاوٕى٥ 

                                           
(58)  -IPEA, op. Cit., p, 83.                                                                                                                                                        
(59) - Ben Baraka and Mlambo, Loc., Cit. 
(60)  - IPEA, Loc. Cit.                                                             

Sonangol ،ب ، اجٙاُٜخحن لخٝذًم دوساث الخذٍس

ىد الحُىي مً  ل إلهخاج الٜى الخ٢ىىلىحُا، والخمٍى

ظ٢ش الٝفب وصٍذ الىخُل في ال٣ىوٕى بشاصاُ٘ل في 

ىد الحُىي في ، مؽشوُ ب3111ؤ٠خىبش  ىاء مذًىت الٜى

ا، والزي ؤِلً ِىه في    (61).3111هُجحًر

ْ مىىٝت رابعا: التعاون في القطاع ألامني : جخمٜى

حىىب ألاولس ي في ٜلب ال٢ٙش الاظتراجُجي لىصاسة 

لُت، بعبب ِىامل اٜخفادًت، ؤمىُت،  الذ٘اُ البراٍص

لي واضح في حمُْ  ّخبر هزا الاهخمام البراٍص ظُاظُت. َو

زائٞ و الخىاباث الشظمُت لُٝاداث الح٣ىمت الى 

الٙذًشالُت، وخاـت خال٥ ِهذة داظُلٙا، ٘ٝذ جم 

حعلُي المىء ِلى مدىسٍت الٙماء الجىىب ألاولس ي 

في العُاظت الذ٘اُِت في ١ل مً: ظُاظت الذ٘اُ 

، اظتراجُجُت National Defence Policyالىوني 

 ،National Defence Strategyالذ٘اُ الىوىُت 

بّن  Defence White Book.(62)ال٢خاب ألابُن للذ٘اُ 

لي بمىىٝت حىىب ألاولس ي لِغ  الاهخمام البراٍص

خذًث الّهذ، بل ٌّىد لحٝبت الح٣ىماث 

ذ الخىىاث ألاولى إلاإظعت 
ّ
الذ٢ًخاجىسٍت، والتي جبي

ألامً في اإلاىىٝت ِبر بوؽاء مىىٝت العالم و الخّاون 

ُٝت وزالزت دولت  37في مىىٝت حىىب ألاولس ي ) بٍ٘ش

٣ا الجىىبُت( في  ، ؤي بّذ خشب 7619دو٥ مً ؤمٍش

الٙى٠الهذ مباؼشة. ٘ٝذ ١اهذ الُٝاداث الشظمُت 

اًت خلٚ  ُى اإلاىىٝت جدذ ـو مخخّى٘ت حذا مً ٜو

ؼما٥ ألاولس ي، ؤو اهدؽاس ألاظلحت الىىوٍت، ؤو 

  (63)الخذخالث ألاحىبُت للٝىي ال٢بري.

ذ هزه اإلا ىٍمت ألامىُت خال٥ ِٝذ الدعُّىاث، ِ٘ش

اإلاخّّذدة ألاوشاٗ جشاحّا ٠بحرا، بعبب الخىّحهاث 

                                           
(61)  - Ben Baraka and Mlambo,op. Cit., pp, 03, 04.   
(62) - Pedro Seabra, “Brazil As A Security Actor in 

Africa,” op. Cit., p, 02.                                                                                                                               
(63) - Beatrize Rodrigues Bessa and Al, “The Brazilian 

Policy and The Creation Of A Regional Security Complex In 

The South Atlantic: Pax Brasiliana,” Contexto Internacional, 

vol. 39 (2017), p, 266. 
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الخاسحُت الجذًذة للح٣ىمت، و٠زا ؤصمت الخطخم التي 

ى٥ داظُلٙا للح٢م  ١اهذ حّاوي منها البالد، ل٢ً ـو

وحُّحن ظُلعى ؤمىسٍم ِلى سؤط الخاسحُت و بّذها 

لُت  ِلى سؤط وصاسة الذ٘اُ، ٜذ ؤخُا الاهخماماث البراٍص

حىىب ألاولس ي. خُث ؤوّؽذ الح٣ىماث الجذًذة في 

ُٝا الٕشبُت، ظىاء ِلى  الخّاون ألامني مْ دو٥ بٍ٘ش

اإلاعخىي الثىائي ؤو اإلاخّّذد ألاوشاٗ، بر ـّشح ؤمىسٍم 

ت في الّالٜاث  ِالهُت ؤّن الٝىة الفلبت لشوٍس

لُت ِلى اإلاعخىي  الذولُت، و ؤّن ٜذسة الخإزحر البراٍص

ت الخاسجي مشهىهت بؽ٣ل ؤ ادة ٜىتها الّع٢ٍش ٠بر بٍض

ه ال ًىحذ بلذ ٌّخمذ ِلى 3173اليعبُت. وفي 
ّ
، ؤؼاس ؤه

الٝىة اإلاشهت ٘ٝي مً ؤحل الذ٘اُ ًِ مفالحه، 

٘فّىبت الخيبا في ِالم جتزاوج ُ٘ه التهذًذاث 

الخٝلُذًت مْ الخدذًاث الجذًذة، ًٙشك ِلى ـىاُ 

شدُ الٝشاس لشوسة الاهخمام بالٝىة الفلبت، ألّن الٝىة ج

التهذًذاث و جذِم العالم، وجذِم الذوس البّىاء 

ذ 
ّ
ذ ؤ٠ ل في الحٙاً ِلى الاظخٝشاس الؽامل، ٜو للبراٍص

ٙه هزا في الاحخماُ ألاخحر إلاىىٝت العالم  ؤمىسٍم مٜى

، في 3173و الخّاون في حىىب ألاولس ي في 

 (64)ألاوسٔىاي.

بّن مىىٝت حىىب ألاولس ي جلّب دوسا مدىسٍا في سظم 

لُت، ظىاءا ِلى اإلاعخىي مّالم دو  س الُٝادة البراٍص

ىاهُت اإلاخىاحذة في  ؤلاٜلُمي ؤو الذولي. ٘الجضس البًر

اإلاىىٝت ماصالذ هاحعا ؤمىُا لُٝاداث الذ٘اُ 

لي، باِخباسها مىىٝت هٙىر للحلٚ ألاولس ي،  البراٍص

 ختى 
ً
وبىاءا ِلى رل٤، حععى الهُئاث الشظمُت حاهذة

ُاث الحلٚ ألاولس ي جمىْ حٕلٕل ؤو جمذًذ ٘ماء ِمل

بلى اإلاىىٝت، وخاـت في آلاوهت ألاخحرة ؤًً باجذ 

٢ُت جا٠ذ بؽ٣ل دوسي ِلى  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

مت  ُٝا في خملتها إلاداسبت الجٍش مدىسٍت ٔشب بٍ٘ش

حت الجهادًت.
ّ
 اإلاىٍمت و الحش١اث اإلاعل

                                           
(64)  - Pedro Seabra, “A Harder Edge: Reframing 

Brazil„s Power Relation With Africa,” Revista Brasiliera de 

Politica Internacional, vol.57, issue.01 (2014),  p, 84 

ِلى اإلاعخىي الخجاسي، حؽ٣ل اإلاىىٝت ٘ماءا حٕشاُ٘ا 

لُت مهّما الظخٝشاس ا لىٍام العُاس ي و الذولت البراٍص

لُت ٣٠61ل، ٘دىالي  ت البراٍص % مً اإلاّامالث الخجاٍس

جمش ِبر البدش. ؤٔلب اإلاذن راث ال٢ثا٘ت الع٣اهُت 

ُت، ٠ما  الّالُت مىدؽشة ِلى وى٥ العىاخل الؽٜش

ت، مثل: ظاهخىط  ، Santosجخممً ؤهم اإلاىاوئ الخجاٍس

ىدًجاهحرو، باساهاحىا  ، Vitoriaُ٘خىسٍا ، Paranaguaٍس

عُٚ Salvadorظالٙادوس  بلا٘ت لزل٤،  Recif.(65)، َس

ًِ ا٠دؽاٗ  3111ؤِلىذ خ٣ىمت داظُلٙا في 

اخخُاواث هٙىُت واظّت ِلى وى بٜلُمها البدشي، 

إلاىٍمت  3111وهزا ما ًبّرس لىا الىلب الزي ٜذمخه في 

ت. ومىز  ألامم اإلاخدذة مً ؤحل جىظُْ الحذود الٝاٍس

ٚ بؽ٣ل هزه الٙترة، 
ّ
ؤـبدذ الُٝاداث الشظمُت جٌى

داتها ما ٌّٗش ب "ألاماصون ألاصسٛ"،  ٚ في جفٍش
ّ
م٢ث

٠خإ٠ُذ ِلى الذوس الُٝادي للذولت في اإلاىىٝت ؤو ِلى 

ت الجىىب ؤولعُت. ٘االخخُاواث الىٙىُت  جل٤ الهٍى

١لم، ومً  111اإلا٢دؽٙت جمخذ ِلى معاخت جفل بلى 

مت ؤخ ُّ شي، مثل: الٕاص اإلادخمل ؤنها جخممً مىاسد ٜ

الىبُعي، البالجيُىم، اإلااط، الٝفذًش، الى٣ُل، 

  (66)الىداط، ال٣ىبالذ، والٙىظٙىس.

ل بةبشام مّاهذاث مخّّذدة ألاوشاٗ في  لم ج٢خٚ البراٍص

اإلاجا٥ ألامني، بل خاولذ حاهذة جىظُْ وؽاوها ِلى 

ّذ 3173و  3113اإلاعخىي الثىائي. بر ما بحن 
ّ
، ٜو

ل حعّت اجٙاٜ ُاث حّاوهُت في مجا٥ الذ٘اُ مْ البراٍص

(، 3171(، ُٔيُا الاظخىائُت )١3171ل مً: ؤهجىال )

(، هامُبُا 3116(، اإلاىصمبُٞ )3119ُٔيُا بِعاو )

ا )3116) (، ظاوجاومي و بشاوعِب 3171(، هُجحًر

ُٝا 3171(، العيُٕا٥ )3171) (، حىىب بٍ٘ش

م٢ىىا خفش ؤٔلب البرامج الخّاوهُت ِلى  (67)(.3113) ٍو

عخىي الذ٘اعي في زالزت مداوس ؤظاظُت: بشامج اإلا

                                           
(65)  - Bessa and Al, op. Cit., p, 270.                               

 (66) - Ibid., pp, 267, 268.                                                                                                                                              
(67) - Seabra, “Brazil As A Security Actor in Africa,” 

op. Cit, p, 86.                                                                                                                                  
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ت مً وٗش الٝىاث  ب الّع٢شي للمباه ألا٘اٜس الخذٍس

لُت ؤو ألا١ادًمُاث اإلاخخّففت، والتي  ت البراٍص البدٍش

ب  ُْ مّاهذة الخذٍس احعّذ بؽ٣ل ملحًى بّذ جٜى

الّع٢شي مً وٗش وصاسة الذ٘اُ و و١الت الخّاون 

لُت في  ُٝا. مْ بّن دو٥  3171البراٍص  (68)ٔشب بٍ٘ش

في اإلاٝام الثاوي، هجذ اجٙاُٜاث بُْ اإلاّذاث الحشبُت 

ُٝا.  وجٝذًم اإلاىذ ؤو الهباث، وخاـت في ٔشب بٍ٘ش

مً ؤهم اإلامّىلحن للذو٥  Embraerوحّخبر ؼش٠ت بمبراًش 

ّذ اجٙاُٜاث 
ّ
ُٝت باإلاّّذاث الحشبُت، بر ٜو ؤلاٍ٘ش

(، 3177مخّّذدة مْ دو٥ مخخلٙت، في مّٝذمتها: ؤهجىال )

(، العيُٕا٥ 3173مىسٍخاهُا و بىس٠ُاها٘اظى )ماًى 

لُت للعلىاث 3111) (. ٠ما مىدذ العلىاث البراٍص

ض  الىامُبُت مّّذاث خشبُت لحماًت العىاخل وحٍّض

الٝىاُ ألامني. ؤما الىمي ألاخحر مً الخّاون الذ٘اعي، 

ت، وصٍاساث الىىاًا الحعىت، ؤو  ً الّع٢ٍش هى الخماٍس

ت. ٘ٝذ ُسّجلذ في الّذًذ مً الحاالث مهام اإلاالخٍ

لي  ت ؤو الىاٜم الحشبي البراٍص اساث للُٝاداث الّع٢ٍش ٍص

اسة  ُٝا، وهز٠ش ِلى ظبُل اإلاثا٥: ٍص للعىاخل ٔشب بٍ٘ش

ل٣ل مً ؤهجىال،  Barosoالعُٙىت الحشبُت باسوظى 

ا، ظاوجاومي و  ُٔيُا الاظخىائُت، ٔاها هامُبُا، هُِجحًر

حن، ٜمذ ظُٙىت دوسٍت ، في خ3171بشاوعِب في 

ؼهش ؤٔعىغ  Ocean Patrol Vesselاإلادُىاث 

مً البىحن، الشؤط ألاخمش،  في اإلاالخت بحن ١ل 3173

ا، ظاوجاومي و بشاوعِب، ؤّما ظُٙىت آبا  ، Apaهُجحًر

صاسث مىسٍخاهُا، العيُٕا٥، ٔاها، ؤهجىال، هامُبُا، 

. ٌؽتٟر واٜم العُٙىت مْ 3173خال٥ آراس و هِعان 

ً مؽتر٠ت، بلى حاهب جٝذًم الٝىا ث اإلادلُت في جماٍس

ت  دوساث في الفُاهت، و٠زا اظخّشالاث ِع٢ٍش

ىت.   (69)إلاىاهمت الٝـش

ل  بلى حاهب اإلاهام العابٝت الز٠ش، ؼاس٠ذ البراٍص

 ً بُت، مثل جمٍش ً جذٍس ٠ّمى مالخَ في مهام وجماٍس

ؼباه و ؤو٥ آراس  31ؤوباهجامي ا٠عشبشط ما بحن 

                                           
(68)  - Ibid., pp, 89, 91.                                                                                                                                                               
(69)  - Ibid., p, 92.                                                                                                                                                                       

ُٝت جدذ ، و الزي جِش3173 اه مدىت الؽشا٠ت الاٍ٘ش

٢ُت. ؤًما في   31و  76، ما بحن 3173الُٝادة ألامٍش

لُىن في مىاوساث في  ؼباه، ؼاٟس مالخٍىن بشاٍص

هٙغ اإلاىىٝت، ٠ما ؼاس١ىا في ِملُاث إلاداسبت 

ىت ِلى وى٥ العىاخل الفىمالُت خال٥   3173الٝـش

 (70).3173و 

 نتائج و استنتاجات:

ً الٝى٥ ؤّن العُاظاث مً خال٥ ما ظبٞ، ًم٢

ُٝت،  لُت مْ الٝاسة ؤلاٍ٘ش الخّاوهُت للح٣ىمت البراٍص

 جخمدىس خى٥ ؤسبّت مداوس ؤظاظُت:

  الععي ل٢عب الخإًُذ الذولي وجىظُْ اإلا٣اهت و

الىٙىر في العاخت الذولُت، وخاـت في مىىٝت حىىب 

ْ و الخدالٙاث الذولُت  ألاولس ي، ِبر دبلىماظُت الخىَى

ءا ِلى اإلاعخىي الثىائي ؤو ِلى حىىب، ظىا-حىىب

 اإلاعخىي اإلاخّّذد ألاوشاٗ.

  ًمىاحهت الخدذًاث ألامىُت الجذًذة، والتي م

لى اإلا٣اهت  ل تهذًذا لألمً الٝىمي ِو
ّ
اإلام٢ً ؤن حؽ٣

ىت  ؤلاٜلُمُت للبالد، مثل: ججاسة اإلاخذساث، الٝـش

حت 
ّ
الىٙىُت ِلى وى٥ خلُج ُٔيُا، الحش١اث اإلاعل

ت، ظعي مىٍ مت الحلٚ ألاولس ي والُٝاداث اإلاخى٘ش

٢ُت لخىظُْ ـالخُاث الخذخل في  ت ألامٍش الّع٢ٍش

 مىىٝت حىىب ألاولس ي.

  ُت الىٍام العُاس ي و ٠عب جإًُذ دِم ؼِش

ض  ٝي، ٘خٍّض ى٥ ؤلاٍ٘ش لُحن روو ألـا العىد ؤو البراٍص

 ْ ُٝت ٜذ ٣ًىن له الٜى الّالٜاث البُيُت مْ الٝاسة ؤلاٍ٘ش

 ّشقي في البالد.ؤلاًجابي ِلى الاظخٝىاب ال

  جإمحن اإلاىاسد الىبُُّت و ألاظىاٛ للمىاد

لُت  خذ اإلاجا٥ ؤمام الؽش١اث البراٍص لُت، ٘و اإلافّىّت البراٍص

الذولُت، ألامش الزي ٜذ ًمىذ البالد ٜذساث وظلىاث 

 جٙاولُت ؤوظْ في العٛى الذولُت.  

لُت لحّذ ما في جدُٝٞ  لٝذ هجحذ الُٝادة البراٍص

لز٠ش، وخاـت في ِهذة لىال ألاهذاٗ العابٝت ا

                                           
 (70)  - Ibid., p, 93.                                                                                                                                                                         
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داظُلٙا، مْ رل٤، ماصالذ الّالٜاث الخّاوهُت البُيُت 

حّاوي الّذًذ مً الّٝباث والّشاُٜل، ظىاء ِلى 

ُٙي. ومً لمً  اإلاعخىي البيُىي ؤو ِلى اإلاعخىي الٌى

 ؤهم هزه الّشاُٜل، هز٠ش: 

  هؽاؼت معاس اإلاإظعت مٝاسهت بٙشوعا ؤو

ظُاظت حّاوهُت ٔحر الفحن، ألامش الزي ًٙشص لىا 

حر معخٝشة. ٘خىّىس البرامج الخّاوهُت خالْ  معخمشة، ٔو

خباساث شخفُت، بدُث ًفبذ ١ل حُٕحر  باألظاط اِل

ِلى معخىي وصاسة الخاسحُت ؤو وصاسة الذ٘اُ ٜذ ًدذر 

ل مً  ؼشخا ٠بحرا في معاس الخّاون. وباِخباس ؤّن البراٍص

مماسظت الذو٥ التي حؽهذ اخخالالث ِمُٝت ِلى معخىي 

العلىت و معاس الخٙاوك بحن الٙفائل العُاظُت، ٘ةن 

لُت ُٝت ًبٝى -هجاح العُاظاث الخّاوهُت البراٍص ؤلاٍ٘ش

جابّا إلاذي جماظ٤ هزه الىبٝت العُاظُت، واإلاعاوماث 

 الٝائمت داخلها بهذٗ اٜدعام الثروة ومماسظت العُاظت. 

  جباًً الخىحهاث العُاظُت، بر لُىمىا هزا

٢ُت لعُاظتها ماصالذ البر  ت ألامٍش لُت مترّددة بحن الهٍى اٍص

ت الجىىبُت. مً حهت، ال ًم٢ً ؤن هىٙي  الخاسحُت ؤو الهٍى

٢ُت خُت ألامٍش لُت، ولٝذ -ِمٞ الشوابي الخاٍس البراٍص

لُت ِبر الضمان، ما بحن  اخخلٙذ مىاٜٚ الُٝاداث البراٍص

َ. مً حهت ؤخشي،  ّٙ الخإًُذ اإلاىلٞ، الترّدد، الخإًُذ اإلاخد

لُت في ٘ٝذان البّذ الجىىبي ال  ب الُٝاداث البراٍص  جٔش

لعُاظتها الخاسحُت، لِغ ل٣ىنها مً ِالم الجىىب، ل٢ً 

٣ا  ل٣ىنها ٜىة بٜلُمُت جلّب دوسا مدىسٍا، ظىاء في ؤمٍش

الجىىبُت ؤو ِالم الجىىب. وهزا الذوس الُٝادي 

ت ظُاظاث اإلااظعاث  ٌعاِذها بؽ٣ل واظْ في مشأو

ظمالُت ال٢بري التي جٝىد الّالم والاخخ٣اساث الشؤ

الشؤظمالي. وبالخالي، في ال٢ثحر مً الحاالث، ججذ البالد 

با مخّاسلحن.   هٙعها بحن جىّحهحن جٍٝش
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